
 
  
Måndag 23 december  
 
TACK till alla som var med och gjorde julkonserten i Sjömarkenkyrkan i söndags. 
Den genererar många trevliga samtal och mängder med kära återseenden.  
 
I torsdags var det begravning för Gustav Wassholm i kyrkan. Tack även där, till 
alla som var med och möjliggjorde denna fina stund. Vet att Gun och Lena 
känner stor tacksamhet till församlingens arbete.  
 
Idag funderar jag på hur man kommer i julstämning. Är det något man bara kan 
komma in i, eller är det något man bygger upp? Är det något som beror på vädret, 
eller handlar det om att göra så som man alltid gjort? Jag har inte en aning om hur 
man gör och är därmed ännu inte inne i något speciellt mood. Men, julmaten är på 
plats, chokladasken är inköpt, bilen tvättad, julklänningen är framhängd och 
skumtomtarna är upphällda i en vacker skål, så kanske kommer stämningen 
smygandes vid tre när ljuset tänds i TV rutan. Kanske.  
 
Känner stor tacksamhet inför julens budskap. Det är sannerligen det bästa 
som hänt mänskligheten. Påminner om filmen “the star” som jag visade en glimt 
av på domsöndagen, den är värd att tittas på i dessa dagar. Hittade en härlig julsång 
av Evelina Gard som kan inspirera i juletid. Den tycker jag att vi sjunger på 
julkonserten nästa år! Texten är slående, takten är medryckande och tonerna är så 
mycket gospel…. “one touch from the King changes everything”, Ja, så är det 
faktiskt! Amen på den.  
 
Om du inte fixat alla julklappar än, så vill jag påminna om att Equmeniakyrkan har ett 
gåvobrev som är en perfekt gåva. Skriv ut gåvokortet direkt på hemsidan.  
 
Jag skriver ett brev till i nästa vecka (eller slutet av denna) då skall ni få läsplanen för 
vår gemensamma läsning ur Apostalgärningarna.  
 
Frid åt Er alla och God Jul önskar  
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https://www.youtube.com/watch?v=9NjvYZtwk00
https://open.spotify.com/track/0k2mw7shTPHMaMK7ba7IIs?si=qOkhcUhmTayStPPQ8j75Gg
https://open.spotify.com/track/0k2mw7shTPHMaMK7ba7IIs?si=qOkhcUhmTayStPPQ8j75Gg
https://gammal.equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2018/10/G%C3%A5vokort.red_.pdf

